Přihláška do Německé školy v Praze
K písemné přihlášce žáka prosím připojte tyto přílohy:


kopii cestovního pasu nebo rodného listu žáka



doklad o státní příslušnosti žáka ne starší 6 měsíců



doklad o platném zdravotním pojištění žáka v ČR

 v případě prvňáčků potvrzení lékaře o způsobilosti ke školní docházce ne starší 3
měsíců
 v případě vyšších ročníků potvrzení od lékaře (ne starší 3 měsíců) o aktuálním
zdravotním stavu žáka


kopii stránky v pase rodičů, z níž je patrné platné policejní přihlášení k pobytu v ČR



pokud rodiče nejsou občany EU, je třeba přiložit kopii pracovního povolení



poslední tři vysvědčení z dosavadní školy



u přihlášky k přijímacím zkouškám do české větve Školy setkávání při Německé
škole v Praze „přihlášku ke studiu“



bude-li zapotřebí, list se zvláštními údaji (např. nemoci, alergie atd.)

Podmínky přijetí žáků viz školní řád, bod 4.2 (školní řád naleznete na webové stránce
NŠP anebo je k nahlédnutí v sekretariátu NŠP).

Zde prosím
nalepte pasovou
fotografii

Německá škola v Praze s. r. o.,
zahraniční škola a gymnázium
Přihláška do české větve

Osobní údaje žáka:
Příjmení: ...…………………………..…....….................……

Jméno: …………....….….……….…………...

Bydliště v ČR: .…………………………………………………………………………………………………………....
E-mail: …………………………………………………………..

Tel. č.: …………………………………………..

Státní příslušnost: ……………….….......…..........………….

Datum narození:…….......………………….....

Místo a země narození: …………….......………..…….........

Mateřský jazyk:………………….....…............

Další jazyky: ....……………………………….......................................................................................................
Zdravotní pojišťovna v ČR: …………………………………..

Číslo pojištěnce: ……………………………...

Naposledy navštěvovaná škola: …………......………....…..

Nynější ročník: ………….....……..................

Druh školy navštěvovaný v posledním školním roce: …………………………………………………………………
(GS═základní škola, GY═gymnázium, H═Hauptschule, R═Realschule, GE═Gesamtschule, XS═ostatní)
1. cizí jazyk: ……………………….…… od třídy …..…

2. cizí jazyk: ………………….......... od třídy .............

3. cizí jazyk: ……………………….…… od třídy .….…
Poznámky (např. nemoci, alergie atd.):
……………………………………………………………………………………............................................................
...............................................................................................................................................................................
Kontaktní osoba/y v záležitostech školy:
[ ]

matka + otec

[ ]

pouze matka

[ ]

jiná osoba (uveďte prosím vztah k dítěti):

[ ]

pouze otec

Úhrada školného:
Samoplátce [ ]

Školné hradí zaměstnavatel otce [ ]

matky [ ]

Fakturační adresa, kontaktní osoba: ………………………………………………………………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………….
Osobní údaje rodičů, popřípadě zákonného zástupce:
Matka

Otec

[ ] Příjmení a jméno: ……..…………..………………

[ ] Příjmení a jméno: …………………..……………….

…………………………………………………..……..

…………………………………………………..………..

[ ] Datum narození: …………………………………..

[ ] Datum narození: ……………..……….……..………

[ ] Znalost jazyků: ……………………………………

[ ] Znalost jazyků: ………………………………..……..

[ ] Bydliště v ČR: ...................………….….….……

[ ] Bydliště v ČR: ...................……….……………..…

…………………………………………….….…….….

…………………………………………………..……..…

[ ] Tel. domů: ..……………………….….…............

[ ] Tel. domů: ..........................................................

[ ] Mobilní tel.: ..……………….….….……….…......

[ ] Mobilní tel.: ........................……………..…………

[ ] E-mail: ……………………….…….....................

[ ] E-mail: ........... ……….…………..........................

Souhlas se zasíláním neodkladných sdělení přes sms bránu:
Německá škola má výbornou zkušenost se způsobem informování rodičů pomocí rozesílání sms zpráv přes
sms bránu. Rádi bychom Vás proto požádali o sdělení mobilního telefonního čísla, na které Vám neodkladná
sdělení školy budeme moci zasílat (např. náhlé změny ve vyučovacích časech, informace o příjezdu třídy na
místo při školních výletech atd.).
Uveďte prosím nejméně jedno mobilní telefonní číslo: __________________________________________
[ ] Souhlasím se zasíláním sdělení školy na výše uvedené telefonní číslo.

Souhlas s mediálním zveřejněním:
Souhlasím s tím, aby školní práce [

] a fotografie [

] mého dítěte byly zveřejňovány v domácích médiích

(domovská stránka, školní časopis atd.) Německé školy v Praze s.r.o.
Ne, nesouhlasím [ ].

Všeobecná ustanovení:

Při přijetí na Německou školu v Praze obdrží žák seznam učebnic. Povinností rodičů / zákonného zástupce je
včas tyto učební materiály opatřit.
Neoddělitelnou součástí přijetí je uzavření smlouvy o přijetí ke studiu, upravující vztah mezi Německou školou
v Praze s.r.o. a zákonnými zástupci.
Přihláška se stává neplatnou, pokud nebude rezervované místo ve škole při zahájení školního roku obsazeno.
Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů a
osobních údajů dítěte v rozsahu uvedeném v této přihlášce a se zpracováním dokumentů uvedených jako
přílohy k této přihlášce včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a kopie jeho cestovního pasu či
rodného listu, a to za účelem provedení přijímacího řízení a evidence dítěte jakožto potenciálního žáka na
Německé škole v Praze. Souhlas se uděluje společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a
gymnázium, IČO: 251 36 241, se sídlem: Praha 5, Schwarzenberská 700/1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52696, a to na dobu trvání školní docházky do Německé
školy v Praze. Zákonní zástupci berou na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jsou oprávněni jej
kdykoliv odvolat. Zákonní zástupci jsou si vědomi svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to zejména
svých práv přístupu k osobním údajům, práv na vysvětlení, práv na blokování, provedení opravy, doplnění či
likvidace osobních údajů.

Podpis zákonných zástupců ............................................................................................................................

Podpis vedení školy potvrzující přijetí žáka ………………........................ ……………………………………....

V Praze dne …………………………….…....

Poslední aktualizace: 26. 2. 2014

